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Tervetuloa ryhmäperhepäiväkotiin Hirvensalmelle!
Ryhmis on aloittanut toimintansa elokuun alusta 2013. Ryhmiksessä tarjotaan koko- ja osapäiväistä
varhaiskasvatusta pää-asiassa 0-6-vuotiaille lapsille perheiden tarpeiden mukaan. Ryhmiksessä
työskentelee kaksi lastenhoitajaa ja ryhmä on mitoitettu kahdeksalle kokopäiväiselle ja kahdelle
esikoulu- tai kouluikäiselle lapselle.
Hirvensalmen uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017 ja se määrittelee, ohjaa ja
tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä. Suunnitelma ja varhaiskasvatuksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.hirvensalmi.fi > palvelut > varhaiskasvatus.
Hirvensalmen varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:
 suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen
 edistää lasten hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa
 edistää lasten kokonaisvaltaista oppimista sekä kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen
 varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö
 mahdollistaa aikaa ja tilaa leikille
 luoda myönteinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa sekä lasten että henkilöstön on hyvä
toimia
Hirvensalmen varhaiskasvatuksen yhteiset arvot:
– turvallisuus
– yksilöllisyys
– oikeudenmukaisuus
– vastuullisuus

Yleistä
Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa on lapsella huoltajineen mahdollisuus käydä tutustumassa uuteen varhaiskasvatuspaikkaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Lapsi saa tutustua yhdessä huoltajiensa kanssa varhaiskasvatuspaikan arjen eri tilanteisiin. Samalla lapsi huoltajineen tutustuu henkilöstöön sekä muihin lapsiin. Lapsen varhaiskasvatuksen alettua laatii perheelle nimetty vastuuaikuinen yhdessä huoltajien kanssa lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman.
Ryhmis on auki lasten varhaiskasvatusaikojen mukaan arkipäivisin noin klo. 6.30–17.00.
Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, joka on tarkoitettu huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen asiointiin. Daisyn kautta huoltajat varaavat lapsellensa hoitoajat. Hoidonvarausten pohjalta määräytyy työntekijöiden työaika ja määrä varhaiskasvatuspäivän aikana. Lapsen varhaiskasvatusaikojen muutokset ja poissaolot on ilmoitettava hyvissä ajoin. Muutoksista kannattaa ilmoittaa soittamalla tai tekstiviestein, koska näin ne tavoittavat
meidät parhaiten.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät huoltajien tulojen mukaan. Lisätietoja saat sivulta
www.hirvensalmi.fi  palvelut varhaiskasvatus tai varhaiskasvatuksen esimieheltä.
Jos lapsesi on sairaana tai muuten pois, ilmoitathan meille siitä viimeistään aamulla klo 7 mennessä,
jotta ehdimme ilmoittaa keittiölle ja perua lapsen ruuat siltä päivältä.
Puhelimella tavoitat meidät varmimmin aamulla ennen kahdeksaa, noin 12.45–14 ja iltapäivisin klo

15 jälkeen. Toimiessamme lapsiryhmässä emme vastaa puhelimeen. Soitamme takaisin heti kun
mahdollista.
Ryhmiksessä käytäntönä on, että kädet pestään ryhmikseen tultaessa huoltajan kanssa, ennen ruokailua, ulkoilun jälkeen ja muuten tarvittaessa.
Turvallisuussyistä ryhmiksen ulko-ovi pidetään lukittuna kun ryhmiksessä on vain yksi työntekijä
töissä.
Sijaiset ovat osa ryhmiksen arkea vuosilomien ym. poissaolojen vuoksi. Sijaisen nimi ja kuva löytyvät eteisen ilmoitustaululta. Perhepäivähoitaja Sirpa Runonen työskentelee ryhmiksessä säännöllisesti joitakin päiviä viikossa.
Toimintakauden aikana varhaiskasvatusalan opiskelijoita ja työelämään tutustujia voi olla ryhmiksessä työssäoppimisjaksollaan. Tästä ilmoitamme erikseen viikkotiedotteissa.
Teemme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyjä lapsille ja huoltajille.
Ryhmiksen palavereissa suunnittelemme, kehitämme ja arvioimme toimintaamme.
Kaikkia ryhmiksessä työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Meille on tärkeää luottamuksellinen
yhteistyö lapsen huoltajien kanssa. Voit luottaa siihen, ettei lapsesi tai perheesi asiat joudu muiden
tietoon. Toivomme myös, että muistat hienotunteisuuden työntekijöiden sekä muiden hoitolasten
sekä heidän perheidensä asioista.

Toiminta
Varhaiskasvatus lähtee lapsen tarpeista ja jokainen lapsi saa oppia omassa aikataulussaan, omien
edellytystensä mukaisesti. Lapsia tuetaan toiminnan, ajattelun ja ilmaisun kehittämisessä. Lapsi
oppii toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän oppii kuuntelemaan, keskustelemaan, neuvottelemaan ja
perustelemaan. Hän oppii ottamaan huomioon erilaiset ihmiset ja auttamaan toisia.
Pedagogiset painopistealueet ovat pienryhmätoiminta, vuorovaikutus ja leikki, jotka tukevat lapsen
yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista, Yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Nämä asiat huomioidaan suunniteltaessa toimintaa. Ulkoilulle ja liikkumiselle on hyvät puitteet koulun piha-alueella, lähimetsässä ja
paikallisen urheiluseuran kentällä.

Toimintaa suunnitellaan etukäteen. Lapset pääsevät osallisiksi toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Huoltajat saavat viikoittain Daisyn ilmoitustaululle viikkotiedotteen, missä näkyvät viikon toiminnat sekä muita tiedotettavia asioita. Muutokset toiminnassa ovat toki mahdollisia. Viikkotiedote löytyy myös eteisen ilmoitustaululta ja Daisystä ja siinä näkyvät myös pienryhmät.
Kuvat ovat käytössä arjessa. Ne auttavat lasta hahmottamaan päivän kulkua ja sen toimintoja.
Hirvensalmen varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen tavoitteena on luonnon kunnioittaminen ja
kierrätys. Lapsia ohjataan ikätasolleen sopivalla tavalla pohtimaan ja ajattelemaan, miten arvokas
luonto meillä on ja ettei luonnonvaroja tule tuhlata. Näin lapset saavat mahdollisuuksia aitoon osallistumiseen ja siten kokemuksia ja elämyksiä kestävän kehityksen toteutumisesta.

Lapsen varusteet
Ulkoilemme joka säällä, joten asianmukainen vaatetus ja varavaatteet ovat tärkeitä. Sisä- ja ulkovaatteet on hyvä olla erikseen myös kesällä. Näin edistämme ryhmiksen yleistä siisteyttä ja mukavuutta. Sisätossut tai – kengät kuuluvat myös lapsen varusteisiin. Varusteiden NIMIKOINTI on
erittäin tärkeää, jotta varusteet eivät sekaannu. Kuraisina aikoina huoltajat huolehtivat kuravaatteiden pesusta säännöllisin väliajoin. Huoltajat huolehtivat, että lapsella on asianmukaisia varavaatteita tarpeeksi.
Jos lapsi käyttää vaippoja, vanhemmat huolehtivat niiden riittävyydestä. Ilmoitamme vaippojen
loppumisesta.
Lapsi voi tuoda mukanaan oman unilelun, jota voi säilyttää ryhmiksessä myös hoitopäivän jälkeen.
Lelupäivistä ilmoitamme erikseen.

Ruokailu
Ruoka valmistetaan koulun keittiössä, josta se tuodaan ryhmiksen puolelle tarjolle. Koulun lomaaikoina ruoka valmistetaan ryhmiksen tiloissa.
Aamupalaa syödään noin klo 8.00, lounasta klo 11.00 ja välipalaa noin klo 14.oo. Aamupalalle tulevan lapsen on hyvä olla paikalla viimeistään klo 8.15.
Ruokailussa isommat lapset annostelevat ruuan itse. Maistelemme erilaisia ruokia sekä opettelemme hyviä pöytätapoja ja oikeita ruokailutottumuksia. Tavoitteenamme on rauhallinen ruokahetki. Ruokailujen jälkeen imeskelemme ksylitolipastillit, joiden hankinnasta ryhmis huolehtii.
Allergioista ja erityisruokavalioista tulee toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Päivälepo
Lounaan jälkeen siirrymme päivälevolle, jolloin lapsella on mahdollisuus rentoutua päivän touhuista. Iästä ja tottumuksista riippuen lapsi voi nukkua tai viettää lepohetkeä.

Kun lapsi sairastaa
Sairas tai toipilas lapsi kuuluu kotihoitoon. Lapsen täytyy ryhmikseen tullessa olla ulkoilukelpoinen. Kuumeen jälkeen tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä ilman kuumelääkettä. Lapsen
yleiskunto on ratkaiseva, sillä lapsi saattaa olla kuumeettomanakin (tai oksentamattomana) liian
väsynyt ryhmikseen tuotavaksi. Jos sisaruksista toisella on oksennustauti, niin myös toisen sisaruksen on hyvä jäädä kotiin, ettei tauti leviä. Taudin alkuvaiheessa lapsiryhmästä poissaolo vähentää myös taudin tarttumista muihin lapsiin. Kun kaikki toimivat näin, koko ryhmä sairastaa vähemmän.
Lapsen tarvitessa säännöllistä tai oireiden mukaista lääkehoitoa, laaditaan hänelle lääkehoitosuunnitelma www.hirvensalmi.fi > palvelut > varhaiskasvatus.
Lapsen sairastuessa varhaiskasvatuspäivän aikana otamme huoltajiin yhteyttä samoin tapaturmatilanteissa. Mikäli tilanne vaatii, lapsi viedään ryhmiksestä ensiapuun tai otetaan yhteys hätäkeskukseen.

Yhteistyö
Tärkein yhteistyötaho ryhmiksessä on lasten huoltajat. Teillä on asiantuntemusta omasta lapsestanne! Yhteistyöllä, rehellisyydellä, avoimilla keskusteluilla ja toistemme kunnioittamisella pääsemme parhaaseen lopputulokseen lapsen parhaaksi.
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös kunnan perhepäivähoitajat ja päiväkoti, joiden kanssa järjestämme yhdessä erilaista toimintaa. Varhaiskasvatuksen yhteisissä palavereissa suunnittelemme,
kehitämme ja arvioimme arkea, toimintaa ja yhteistyötä.
Lisäksi muita yhteistyötahoja ovat koulu, seurakunta, sosiaalitoimi ja neuvola. Ryhmiksen minieskareiden kohdalla yhteistyötä tehdään Ompun kanssa.
Varhaiskasvatuksessa on käytössä 4-vuotislomake, joka täytetään ennen lapsen 4vuotistarkastusta. Perhe vie lomakkeen neuvolaan ja sitä käytetään tarkastuksessa keskustelun pohjana. Tarvittaessa on vastaavanlainen käytäntö myös 5-vuotiaiden lasten kohdalla.

